Ηράκλειο, 2 - 9- 2019
Αρ.Πρωτ: Φ2/1329
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.ΚΕ.Σ.)
ΚΡΗΤΗΣ
Δ/νση : Ρολέν 4
Τ.Κ. : 71305
Τηλ
: 28210- 246400
Fax : 28210-222076
Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη,
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
Φιλολόγων του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης,
με έδρα το Ηράκλειο
Δ/νση : Ρολέν 4 Τ.Κ. 71305-Ηράκλειο
Πληροφορίες : Ν.Μαρκάκη
Τηλ. Γραφείου : 2810-246400
Κιν. 6973019040
e-mail γραμματείας : pekeskritis@sch.gr
e-mail προσωπ.: ioannar@hotmail.com

Προς : τους/τις συναδέλφους Φιλολόγους Γυμνασίων,
Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ Ηρακλείου και Λασιθίου
επιστημονικής αρμοδιότητας της Συντονίστριας Ε.Ε.
του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης,
Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη
και
- τους/τις συναδέλφους Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων
και ΕΠΑΛ Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου,
παιδαγωγικής αρμοδιότητας της Συντονίστριας Ε.Ε.
του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης,
Σχολικοί Σύμβουλοι
Φιλολόγων
Ιωάννας
Α. Ραμουτσάκη
(Δια της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου)
Κοινοπ. : - Προς Περιφερειακό Δ/ντή Α/θμιας και
Δ/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και
Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης
- Προς την Οργανωτική Συντονίστρια του
ΠΕ.ΚΕ.Σ.Κρήτης
- Προς την αν. Δ/ντρια Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης
Ηρακλείου
- Προς τον Δ/νή Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης
Λασιθίου
- Προς τον Δ/νή Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης
Ρεθύμνου

ΘΕΜΑ : Χαιρετισμός της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.ΚΕ.Σ.
Κρήτης, Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη, για τη νέα σχολική χρονιά προς τους/τις συναδέλφους
Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, επιστημονικής
και παιδαγωγικής αρμοδιότητάς της

Αγαπητοί/-ές Συνάδελφοι,
Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2019-2020, σας εύχομαι, από καρδιάς, μια καλή
και δημιουργική σχολική χρονιά, γεμάτη υγεία και δύναμη, ενθουσιασμό και κάθε
επιτυχία ! Στη συλλογική μας προσπάθεια για ουσιαστική Παιδεία και Εκπαίδευση στον
τόπο μας, θέλω να γνωρίζετε ότι θα είμαι δίπλα σας, αρωγός και συμπαραστάτης,
ενδυναμώνοντας τον ενθουσιασμό και το μεράκι σας, την ελπίδα και τη
δημιουργικότητά σας !
Σ’ αυτό το απαιτητικό, μα, ταυτόχρονα, πολύ όμορφο έργο μας, οι όποιες δυσκολίες
αντιμετωπίζονται με ομόνοια και συναδελφική αλληλεγγύη, με πίστη και υπομονή, με

αλληλοσεβασμό και ομοψυχία, με δυναμική διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας,
αυτών, που, πραγματικά, προάγουν την Παιδεία και καταξιώνουν τον Άνθρωπο και
κατ’ επέκταση την κοινωνία.
Αναζητώντας και αναδεικνύοντας κοντά σας τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές για την
εκπαίδευση και τη διαπαιδαγώγηση των νέων μας, προσβλέποντας και στις δικές σας ιδέες
και προτάσεις, που θα τροφοδοτήσουν το συλλογικό μας όραμα για μια πιο δίκαιη και
ανθρώπινη κοινωνία, για ένα σχολείο, όπου η ακαδημαϊκή- επιστημονική γνώση θα
μεταδίδεται με μεθοδικότητα, συνέχεια και αγάπη, παράλληλα με την κοινωνική μόρφωση
και τα εφόδια ζωής, ανανεώνω τη συνεργασία μας και για τη φετινή χρονιά !

Με τις θερμότερες ευχές μου,
η Συντονίστρια Ε.Ε. Φιλολόγων
του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης,
Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη
Εσωτερική Διανομή : Οργανωτική Συντονίστρια

του ΠΕ.ΚΕ.Σ.Κρήτης

